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ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการทำงานของร่างกาย                                    คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
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    ๑  

 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข+อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๒๒๑  โครงสร1างและการทำงานของร:างกาย ๒ 
ภาษาอังกฤษ  VSPA 221 Body Structure and Function II 

 
๒.  จำนวนหน7วยกิต      ๔ (๓-๓-๗) (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง).       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู1-ค1นคว1าด1วยตนเอง ๗ ชม. /สัปดาหh) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ:มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 
๔.  อาจารยCผูEรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยCผูEสอน 

๔.๑  อาจารยhผู1รับผิดชอบรายวิชา  
ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟtเร1ยระ 

   ภาควิชาปรีคลินิก และสัตวศาสตรhประยุกตh 
   Intraphone: ๑๕๑๐ 
   Email : ganokon.urk@mahidol.edu  
  อ.น.สพ.ดร.ศักดิโชต คิมสกุลเวช 
   ภาควิชาปรีคลินิก และสัตวศาสตรhประยุกตh 
   Intraphone: ๑๕๒๒ 
   Email : sakdichod.kim@mahidol.edu  
 

๔.๒  อาจารยhผู1สอน         
๑. อ.ดร.น.สพ. ศักดิโชต คิมสกุลเวช   

   ๒. อ.ดร.สพ.ญ. จีรวัฒนh สุนทรสิต    
   ๔. ผศ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร  รุ:งอรุณเลิศ  
   ๕.  ผศ.ดร.สพ.ญ. กนกอร  ฟtเร1ยระ    

๖. อ.สพ.ญ. กาญจนา อัศวศุภฤกษh 
๗. อ.ดร.น.สพ. ปรารมภh ศรีภวัศราคม 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปOท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ /  ช้ันป�ท่ี ๒ 
๕.๒ จำนวนผู1เรียนท่ีรับได1   ประมาณ ๘๐ คน 
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    ๒  
 
 

 
๖.  รายวิชาท่ีตEองเรียนมาก7อน (Pre-requisite)   

วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๓ 
   
๗.  รายวิชาท่ีตEองเรียนพรEอมกัน (Co-requisites)  

ไม:มี 
     
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะสัตวแพทยศาสตรh มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล7าสุด 

วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ5งหมายและวัตถุประสงค@ 
 

๑. จุดมุ7งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณhการเรียนรู1เพ่ือให1นักศึกษาสัตวแพทยh ช้ันป�ท่ี ๒ มีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับโครงสร1าง
และการทำงานของร:างกายท้ังในระดับเซลลh มหกายวิภาค และจุลกายวิภาค รวมท้ังให1ตระหนักถึง
ธรรมชาติของความรู1และเทคโนโลยีทางด1านสัตวแพทยhท่ีไม:หยุดน่ิง อันจะเป�นการกระตุ1นให1เกิดการเรียนรู1
และก1าวทันความเปล่ียนแปลงทางด1านเทคโนโลยี 

 
๒. วัตถุประสงคCในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงคhของรายวิชา (Course Objectives) 
๑.๑ อธิบายการพัฒนาของตัวอ:อนในการสร1างระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และน1ําเหลืองในสัตวhได1 
๑.๒ อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตรhของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และระบบน้ำเหลืองใน
ร:างกายสัตวhปกติ และประยุกตhใช1ความรู1ดังกล:าวในระดับคลินิกได1 
๑.๓ เปรียบเทียบความแตกต:างทางมหกายวิภาคศาสตรhของระบบไหลเวียนโลหิตในร:างกายสัตวhปกติ และ
ประยุกตhใช1ความรู1ดังกล:าวในระดับคลินิกได1 
๑.๔ อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรhของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียน
โลหิต และน้ำเหลืองในร:างกายสัตวhปกติได1 และประยุกตhใช1ความรู1ดังกล:าวในระดับคลินิกได1 
๑.๕ อธิบายสรีรวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลืองใน
ร:างกายสัตวhปกติ และประยุกตhใช1ความรู1ดังกล:าวในระดับคลินิกได1 
 

๒.๒ ผลลัพธhการเรียนรู1ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล1ว นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัวอ:อนในการสร1างระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และน1ําเหลืองในสัตวhได1  
๒.  CLO2 อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตรhของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และระบบน้ำเหลืองใน
ร:างกายสัตวhปกติ 
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    ๓  
 
 

๓.  CLO3 เปรียบเทียบความแตกต:างทางมหกายวิภาคศาสตรhของระบบไหลเวียนโลหิตในร:างกายสัตวhปกติ   
๔.  CLO4 อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรhของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียน
โลหิต และน้ำเหลืองในร:างกายสัตวhปกติได1 
๕.  CLO5 อธิบายสรีรวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลืองใน
ร:างกายสัตวhปกติ 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) โครงสร1างและการทำงานของระบบประสาท ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต และ

ระบบน้ำเหลือง 

 (ภาษาอังกฤษ) Structures and functions of nervous system, special sense system, cardiovascular 

system, and lymphatic system  

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชEต7อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 

(ช่ัวโมง) 

การฝmกปฏิบัติ 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดEวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 
๔๕ 

(๑๕ x ๓)  

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๑๐๕ 
(๑๕ x ๗) 

  

๓.  จำนวนช่ัวโมงต7อสัปดาหCท่ีอาจารยCใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก7นักศึกษาเปoนรายบุคคล  

นักศึกษาสามารถใช1เวลาระหว:างพักเท่ียง หรือหลังเลิกเรียน เพ่ือเข1าพบและขอคำปรึกษาท้ังรายกลุ:มหรือ

รายบุคคล โดยติดต:อผ:านทางปากเปล:าระหว:างช้ันเรียน หรือทางอีเมลh ไปยังผู1ประสานงานรายวิชา ท้ังสองท:าน 
 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู+ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรูE หรือทักษะท่ีรายวิชามุ7งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล1ว นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัวอ:อนในการสร1างระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และน1ําเหลืองในสัตวhได1  
๒.  CLO2 อธิบายลักษณะมหกายวิภาคศาสตรhของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และระบบน้ำเหลืองใน
ร:างกายสัตวhปกติ 
๓.  CLO3 เปรียบเทียบความแตกต:างทางมหกายวิภาคศาสตรhของระบบไหลเวียนโลหิตในร:างกายสัตวhปกติ   
๔.  CLO4 อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรhของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียน
โลหิต และน้ำเหลืองในร:างกายสัตวhปกติได1 
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    ๔  
 
 

๕.  CLO5 อธิบายสรีรวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลืองใน
ร:างกายสัตวhปกติ 

 

๒.  วิธีการจัดประสบการณCการเรียนรูEเพ่ือพัฒนาความรูE หรือ ทักษะ ในขEอ ๑   และการวัดผลลัพธCการเรียนรูEของ

รายวิชา   

  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณCการเรียนรูE วิธีการวัดผลลัพธCการเรียนรูE 

 CLO1 
บรรยาย แนะนำการค1นหาเว็บไซดhและวีดิโอท่ี

เก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 
สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย) 

 CLO2 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ:ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ

อาจารยhใหญ: ร:วมกับการแนะนำการค1นหาเว็บไซดhละ

วีดิโอท่ีเก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) /รายงานกลุ:ม /มีส:วนร:วม

ในช้ันเรียน/ สังเกตพฤติกรรมผู1เรียน   

 CLO3 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ:ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ

อาจารยhใหญ: ร:วมกับการแนะนำการค1นหาเว็บไซดhและ

วีดิโอท่ีเก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) /มีส:วนร:วมในช้ันเรียน/

สังเกตพฤติกรรมผู1เรียน  

 CLO4 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ:ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ

อาจารยhใหญ: ร:วมกับการแนะนำการค1นหาเว็บไซดhและ

วีดิโอท่ีเก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) /มีส:วนร:วมในช้ันเรียน/

สังเกตพฤติกรรมผู1เรียน 

. CLO5 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ:ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ

อาจารยhใหญ: ร:วมกับการแนะนำการค1นหาเว็บไซดhและ

วีดิโอท่ีเก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) /มีส:วนร:วมในช้ันเรียน/

สังเกตพฤติกรรมผู1เรียน 

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณhการเรียนรู1 วิธีการวัดผลลัพธhการเรียนรู1 

 CLO1 
บรรยาย แนะนำการค1นหาเว็บไซดhและวีดิโอท่ี

เก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย) 

 CLO2 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ:ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ

อาจารยhใหญ: ร:วมกับการแนะนำการค1นหาเว็บไซดhและ

วีดิโอท่ีเก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) /รายงานกลุ:ม /มีส:วนร:วม

ในช้ันเรียน/ สังเกตพฤติกรรมผู1เรียน 

 CLO3 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ:ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ

อาจารยhใหญ: ร:วมกับการแนะนำการค1นหาเว็บไซดhและ

วีดิโอท่ีเก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) /มีส:วนร:วมในช้ันเรียน/

สังเกตพฤติกรรมผู1เรียน 
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    ๕  
 
 

 CLO4 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ:ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ

อาจารยhใหญ: ร:วมกับการแนะนำการค1นหาเว็บไซดhและ

วีดิโอท่ีเก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) /มีส:วนร:วมในช้ันเรียน/

สังเกตพฤติกรรมผู1เรียน 

. CLO5 

บรรยาย/มอบหมายงานกลุ:ม/ สาธิต/ปฏิบัติกับ

อาจารยhใหญ: ร:วมกับการแนะนำการค1นหาเว็บไซดhและ

วีดิโอท่ีเก่ียวข1องเพ่ือเรียนรู1เพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 

ภาคปฏิบัติ) /มีส:วนร:วมในช้ันเรียน/

สังเกตพฤติกรรมผู1เรียน 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหhท่ี หัวข1อเร่ือง/รายละเอียด 

จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช1 ผู1สอน กิจกรรม  

ในช้ันเรียน 
ฝtก

ปฏิบัติ 

๑ มหกายวิภาคศาสตรhระบบ
ประสาทในสัตวh 

๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน  อ.ศักดิโชต  

 มหกายวิภาคศาสตรhระบบ
ประสาทในสัตวh (ปฏิบัติการ) 

 ๖ คู:มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาค
ศาสตรhในสัตวh และอาจารยhใหญ: 

อ.ศักดิโชต 
และคณะ 

๒ จุลกายวิภาคศาสตรh ระบบ
ประสาทในสัตวh 

๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน  ผศ.กนกอร  

 จุลกายวิภาคศาสตรhระบบ
ประสาทในสัตวh (ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู:มือปฏิบัติการทางจุลกายวิภาค
ศาสตรhในสัตวhและสไลดhเน้ือเย่ือ
ทางจุลกายวิภาคศาสตรh 

ผศ.กนกอร 
และคณะ 

 คัพภะวิทยาระบบประสาท
ในสัตวh 

๑.๕  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.กนกอร 

๒-๓ สรีรวิทยาระบบประสาท  
 

๑๒  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.กนกอร 
และอ.ศักดิ
โชต 

 สรีรวิทยาระบบประสาท  
(ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู:มือปฏิบัติการทางสรีรวิทยาใน
สัตวh และสัตวhทดลอง 

ผศ.กนกอร 
และอ.ศักดิ
โชต และ
คณะ 

๓-๔ ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ๖  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน อ.ศักดิโชต 
 มหกายวิภาคอวัยวะรับสัมผัส

พิเศษ (ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู:มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาค
ศาสตรh 

อ.ศักดิโชต 
และคณะ 

 จุลกายวิภาคอวัยวะรับสัม  ๓ คู:มือปฏิบัติการทางจุลกายวิภาค
ศาสตรhในสัตวh อาจารยhใหญ� และ

อ.ศักดิโชต 
และคณะ 
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    ๖  
 
 

สัปดาหhท่ี หัวข1อเร่ือง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช1 ผู1สอน 
ผัสพิเศษ (ปฏิบัติการ) สไลดhเน้ือเย่ือทางจุลกายวิภาค

ศาสตรh 
๕ ระบบน้ำเหลือง และวิทยา

ภูมิคุ1มกัน 
๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน อ.ปรารมภh 

 มหกายวิภาคเปรียบเทียบ
ระบบน้ำเหลือง (ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู:มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาค
ศาสตรh 

อ.ปรารมภh 
และคณะ 

 จุลกายวิภาคระบบน้ำเหลือง 
(ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู:มือปฏิบัติการทางจุลกายวิภาค
ศาสตรhในสัตวh อาจารยhใหญ� และ
สไลดhเน้ือเย่ือทางจุลกายวิภาค
ศาสตรh 

อ.ปรารมภh 
และคณะ 

๕ มหกายวิภาคระบบไหลเวียน
โลหิตในสัตวh 

๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศศิธร 

 มหกายวิภาคศาสตรhเปรียบ 
เทียบระบบไหลเวียนโลหิต 
(ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู:มือปฏิบัติการทางมหกายวิภาค
ศาสตรhในสัตวh และอาจารยhใหญ: 

ผศ.ศศิธร 
และคณะ 

๖ จุลกายวิภาคศาสตรhระบบ
ไหลเวียนโลหิตในสัตวh 

 

๓  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศศิธร 

 จุลกายวิภาคศาสตรhระบบ
ไห ล เวี ย น โล หิ ต ใน สั ต วh  
(ปฏิบัติการ) 

 ๓ คู:มือปฏิบัติการทางจุลกายวิภาค
ศาสตรhในสัตวh และสไลดhเน้ือเย่ือ
ทางจุลกายวิภาคศาสตรh 

ผศ.ศศิธร 
และคณะ 

 คัภพะวิทยาระบบไหลเวียน
โลหิต และน้ำเหลือง 

๑.๕  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศศิธร 

๗-๘ สรีรวิทยาระบบไหลเวียน
โลหิต 
 

๙  บรรยาย เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศศิธร อ.
จิราวัฒนh 

 สรีรวิทยาระบบไหลเวียน
โลหิต (ปฏิบัติการ) 
 

 ๙ คู:มือปฏิบัติการทางสรีรวิทยาใน
สัตวh และสัตวhทดลอง 

ผศ.ศศิธร อ.
จิราวัฒนh
และคณะ 

 ทบทวนปฏิบัติการมหกาย
วิภาค ศาสตรhระบบประสาท 
ระบบไหลเวียนโลหิต และ
ระบบน้ำเหลือง 

0 ๓ ศึกษาด1วยตัวเอง ผศ.ศศิธร   
และคณะ 

 ทบทวนปฏิบัติการจุลกาย
วิภาค ศาสตรhระบบประสาท 
ระบบไหลเวียนโลหิต และ
ระบบน้ำเหลือง 

0 ๓ ศึกษาด1วยตัวเอง ผศ.ศศิธร
และ
คณาจารยh
คณะสัตว 
แพทยศาสต
รh 
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    ๗  
 
 

สัปดาหhท่ี หัวข1อเร่ือง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช1 ผู1สอน 
                  รวม ๔๕ ๔๕   

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธCการเรียนรูEท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูE 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูE (Formative Assessment 

      ประเมินระหว:างการเรียนการสอน เพ่ือวัดความก1าวหน1าและพัฒนาการเรียนรู1ของนักศึกษา โดยการ

สังเกตพฤติกรรม ความเปล่ียนแปลงและความก1าวหน1าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ1งผลแก:ผู1เรียน 

(feedback) เพ่ือให1นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย:างสม่ำเสมอ โดยไม:นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเม่ือ

ส้ินสุดการเรียนการสอน 

 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรูE (Summative Assessment) 

(๑) เคร่ืองมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธC 

การเรียนรูEฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 

(ร1อยละ) 

CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัว

อ:อนในการสร1างระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบ

ไหลเวียนโลหิต และระบบน้ำเหลือง

ในสัตวhได1 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย) ๔.๔ ๔.๔ 

CLO2 อธิบายลักษณะมหกาย

วิภาคศาสตรhของระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และระบบ

น้ำเหลืองในร:างกายสัตวhปกติ 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 
ภาคปฏิบัติ) ๑๘ 

๑๘.๖ 

รายงานกลุ:ม ๐.๖ 

CLO3 เปรียบเทียบความแตกต:าง

ทางมหกายวิภาคศาสตรhของระบบ

ไหลเวียนโลหิตในร:างกายสัตวhปกติ 

สอบข1อเขียน ๖.๖ 
๗.๖ 

รายงานกลุ:ม ๑ 

CLO4 อธิบายลักษณะทางจุลกาย

วิภาคศาสตรhของระบบประสาท 
สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 
ภาคปฏิบัติ) ๒๔ ๒๖ 
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รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์

    ๘  
 
 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบ

ไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลืองใน

ร:างกายสัตวhปกติได1 

รายงานกลุ:ม ๒ 

CLO5 อธิบายสรีรวิทยาของระบบ

ประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 

ระบบไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลือง

ในร:างกายสัตวhปกติ 

สอบข1อเขียน (ภาคบรรยาย, 
ภาคปฏิบัติ) ๓๙.๔ 

๔๓.๔ 

รายงานกลุ:ม ๔ 

รวม   ๑๐๐ 
 
 

(๒) การให1เกรด และ การตัดสินผล 

ใช1ระบบอิงเกณฑhหรืออิงกลุ:ม ตามเง่ือนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตรh 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให1สัญลักษณhเป�น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต1องได1รับสัญลักษณh D ข้ึนไป 

จึงจะผ:านเกณฑh  

(๓) การสอบแก1ตัว   

  ในกรณีท่ีตัดสินระดับผลการเรียนแล1วมีนักศึกษาได1รับผลการเรียนเป�น F  ซ่ึงอาจารยhผู1ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว:าสมควรให1มีการสอบแก1ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมน้ัน   

นักศึกษาผู1น้ันจะต1องมีคะแนนไม:ต่ำกว:า  ๔๗.๕๐  สำหรับชุดคะแนนท่ีมีค:าเฉล่ียมากกว:า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม:ต่ำกว:า 

๔๕.๐๐  สำหรับชุดคะแนนท่ีมีค:าเฉล่ียระหว:าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว1นในกรณีท่ีค:าเฉล่ียของชุดคะแนนต่ำกว:า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู1น้ันจะต1องมีคะแนนไม:ต่ำกว:า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธ์ิสอบแก1ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารยhผู1

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก1ตัวหรือปฏิบัติงานว:า “ผ:าน”  นักศึกษาผู1น้ันจะได1รับผลการเรียนเป�น D โดยใน

ระหว:างท่ีอยู:ระหว:างการประกาศผลสอบแก1ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให1ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู1น้ันเป�น

สัญลักษณh  I 

๓.  การอุทธรณCของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข1อสงสัย  ข1องใจ  หรือต1องการอุทธรณhในเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ1งความประสงคhการอุทธรณhโดยการเขียนใบคำร1องท่ีงานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตรh  โดยจะเสนอต:ออาจารยhผู1ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม:สามารถช้ีแจงหรือแก1ป¤ญหาได1 จะ

เสนอเร่ืองดังกล:าวต:อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต:อไป และหากพบว:าเป�นเร่ืองท่ีจำเป�นต1องมี
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    ๙  
 
 

การสืบข1อเท็จจริง จะเสนอต:อคณะกรรมการรับเร่ืองร1องเรียนด1านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตรhดำเนินการ

ต:อไป 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) เอกสารประกอบการสอนวิชา โครงสร1างและการทำงานของร:างกาย ตามระบบ 

๒) บทปฏิบัติการทางสรีรวิทยาวิชา โครงสร1างและการทำงานของร:างกาย 

๓) บทปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตรhวิชา โครงสร1างและการทำงานของร:างกาย 

๔) บทปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตรhวิชา โครงสร1างและการทำงานของร:างกาย 

๒. เอกสารและขEอมูลแนะนำ (Suggested Materials) 

๑) Dyce Km . Textbook of Veterinary Anatomy: 3rd edition. Saunders, New York, USA. 

๒) Cochran PE. Laboratory Manual for Comparative Veterinary Anatomy and Physiology, Delmar 

Learning, Canada 

๓) Adam s DR. 2004. Canine Anatomy, 4th edition, Iowa State Press, Iowa, USA. 

๔) จ escher A. 2009. Junqueira’s Basic histology: Textand atlas. 12th edition, Mcgraw-hill 

Medical, USA. 

๕) Guyton AC, Hall JE. 2006. Textbook of M edical Physiology:  11th edition, W.B. Saunders, New 

York. USA. 

๖) Ganong WF. 6297. Review Medical Physiology: 18th edition Appleton and Lange, Stamford, 

839p. 

๗) http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/ 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ1ามี) 

- 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธCการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน กำหนดให1นักศึกษาประเมินการสอนของผู1สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต:อ

เวลา  การเป�นแบบอย:างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว:างการสอน  ความสามารถในการถ:ายทอดเน้ือหาให1

เข1าใจและกระตุ1นการเรียนรู1 เป¶ดโอกาสให1ผู1เรียนได1ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว:างการเรียนการสอน  และประเมิน
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    ๑๐  
 
 

ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู1ความสามารถโดยรวม และประโยชนhท่ีได1รับจากการเรียนรายวิชาน้ี  ความพึงพอใจต:อ

การเรียนรายวิชาน้ี  และข1อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช1แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลนh 

 ๒.  กลยุทธCการประเมินการสอน  
ให1อาจารยhผู1รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยhท่ีได1รับมอบหมาย ดำเนินการดังต:อไปน้ี 

๒.๑ ให1นักศึกษาประเมินอาจารยhผู1สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข1อ ๑ 

๒.๒ ให1อาจารยhผู1สอนประเมินตนเองในประเด็นต:อไปน้ี 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช1ในการเตรียมสอน 

(๒) ความพึงพอใจของผู1สอนต:อผลการสอน 

(๓) ข1อท่ีควรปรับปรุงแก1ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนคร้ังต:อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

ประชุม/สัมมนาอาจารยhผู1สอนในแต:ละกลุ:มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับป�การศึกษา

ต:อไปโดยอาศัยข1อมูลดังต:อไปน้ี 

(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 

(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารยhผู1ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต:อไปน้ี 

(๑) เป̧าหมายท่ีกำหนดมีความชัดเจนและเป�นไปได1 

(๒) ประสบการณhการเรียนรู1เหมาะสมกับเป̧าหมาย 

(๓) ประสบการณhการเรียนรู1กระตุ1นให1นักศึกษาค1นคว1าและฝtกทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง 

(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป̧าหมายและการจัดประสบการณhการเรียนรู1 

(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข1อมูลจากการประเมินในคร้ังก:อนมาวางแผนปรับปรุง 

 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เม่ือส้ินสุดป�การศึกษา อาจารยhผู1ประสานงานรายวิชา อาจารยhประจำกลุ:มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให1มีการปรับปรุงในป�การศึกษาต:อไป 

ภาคผนวก 
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ความสอดคลEองระหว7างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธhระหว:างรายวิชา และ ผลลัพธhการเรียนรู1ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ช่ือรายวิชา โครงสร1าง และการ

ทำงานของร:างกาย ๒ 

ผลลัพธhการเรียนรู1ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๑ I,R        

  

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๑ 
ผลลัพธhการเรียนรู1ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO1 อธิบายการพัฒนาของตัว

อ:อนในการสร1างระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบ

ไหลเวียนโลหิต และระบบ 

น้ำเหลืองในสัตวhได1 

๑.๒        

CLO2 อธิบายลักษณะมหกาย

วิภาคศาสตรhของระบบประสาท 

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และระบบ

น้ำเหลืองในร:างกายสัตวhปกติ 

๑.๒        

CLO3 เปรียบเทียบความ

แตกต:างทางมหกายวิภาคศาสตรh

ของระบบไหลเวียนโลหิตใน

ร:างกายสัตวhปกติ 

๑.๒        

CLO4 อธิบายลักษณะทางจุล

กายวิภาคศาสตรhของระบบ

ประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 

ระบบไหลเวียนโลหิต และ

น้ำเหลืองในร:างกายสัตวhปกติได1 

๑.๒        

CLO5 อธิบายสรีรวิทยาของ

ระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส

พิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต และ

น้ำเหลืองในร:างกายสัตวhปกติ 

๑.๒        
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ตารางท่ี ๓  PLOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกตhใช1ความรู1ด1าน 
วิทยาศาสตรhการสัตวแพทยh และ
ศาสตรhอ่ืนๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตวh
ตามเกณฑhมาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทยh 

๑.๒วางแผนการรักษาและจัดการป¤ญหาสุขภาพสัตวhได1อย:างถูกต1อง โดย
การประยุกตhใช1ความรู1พ้ืนฐานทางสัตวแพทยh. 
 

 
 

 



 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา    þ ตรี £ ป.บัณฑิต  £ โท  £ ป.บัณฑิตชั้นสูง  
£ เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการทำงานของร่างกาย ๒                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์

    ๑๓  
 
 

ตารางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา โครงสรEางและการทำงานของร7างกาย ๒ รหัสวิชา สพปส ๒๒๑ 

ประจำภาคตEน ปOการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ลำดับที ่ หัวข-อ จำนวน

ชั่วโมง 

วัน วันที ่ เวลา ห-อง อาจารย9 

1 มหกายวิภาคระบบประสาท 3 Mon 30-Aug 12.40-15.30 Online 
 

ผศ.ศักดิโชต 

2 มหกายวิภาคระบบประสาท 3 Tue 31-Aug 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.ศักดิโชต 

3 จุลกายวิภาคของระบบประสาท 3 Tue 31-Aug 12.40-15.30 Online 
 

ผศ.กนกอร 

4 คัพภะวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 3 Thu 2-Sep 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.กนกอร 

5 สรีรวิทยาระบบประสาท 1 3 Mon 6-Sep 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.กนกอร 

6 สรีรวิทยาระบบประสาท 2 3 Mon 6-Sep 12.40-15.30 Online 
 

ผศ.กนกอร 

7 สรีวิทยาระบบประสาท 3 3 Tue 7-Sep 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.กนกอร 

8 สรีรวิทยาระบบประสาท 4 (ANS) 3 Tue 7-Sep 12.40-15.30 Online 
 

ผศ.ศักดิโชต 

9 ไมaมีเรียน BSF 3 Thu 9-Sep 8.40-11.30 
 

No class  

10 ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 1 3 Mon 13-Sep 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.ศักดิโชต 

11 ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 2 3 Mon 13-Sep 12.40-15.30 Online 
 

ผศ.ศักดิโชต 

12 ระบบน้ำเหลือง และวิทยาภูมิคุlมกัน 3 Tue 14-Sep 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.กนกอร 

13 มหกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด 3 Tue 14-Sep 12.40-15.30 Online 
 

ผศ.ศศิธร 

14 จุลกายวิภาคระบบไหลเวียนโลหิต 3 Thu 16-Sep 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.ศศิธร 

15 คัพภะวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 3 Mon 20-Sep 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.ศศิธร 

16 สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 1 3 Mon 20-Sep 12.40-15.30 Online 
 

ผศ.ศศิธร 

17 สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 2 3 Tue 21-Sep 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.ศศิธร 

18 สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต (ECG) 1 3 Tue 21-Sep 12.40-15.30 Online 
 

อ.จีรวัฒนr 

19 ปฏิบัติการสรีรวิทยาระบบประสาท 3 Tue 23-Sep 8.40-11.30 Online 
 

ผศ.กนกอร* 

20 ปฏิบัติการมหกายวิภาคของระบบประสาท 1 3 Tue 16-Nov 8.40-11.30 
 

Anato-

my 

ผศ.ศักดิโชต* 

21 ปฏิบัติการมหกายวิภาคของระบบประสาท 2 3 Tue 16-Nov 12.40-15.30 
 

Anato-

my 

ผศ.ศักดิโชต* 

22 สอบ BSF I 3 Thu 18-Nov 8.40-11.30 Lecture/Histo 

23 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบประสาท 3 Mon 22-Nov 8.40-11.30 
 

Histo/ 

Physio 

ผศ.กนกอร* 

24 ปฏิบัติการมหกายวิภาคระบบอวัยวะสัมผัสพิเศษ 3 Mon 22-Nov 12.40-15.30 
 

Anato-

my 

ผศ.ศักดิโชต* 



 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา    þ ตรี £ ป.บัณฑิต  £ โท  £ ป.บัณฑิตชั้นสูง  
£ เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการทำงานของร่างกาย ๒                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์

    ๑๔  
 
 

25 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคอวัยวะสัมผัสพิเศษ 3 Tue 23-Nov 8.40-11.30 
 

Histo/ 

Physio 

ผศ.ศักดิโชต* 

26 ปฏิบัติการมหกายวิภาค ระบบน้ำเหลือง และวิทยา

ภูมิคุlมกัน 

3 Tue 23-Nov 12.40-15.30 
 

Anato-

my 

ผศ.กนกอร* 

27 ปฏิบัติการจุลกายวิภาค ระบบน้ำเหลือง และวิทยา

ภูมิคุlมกัน 

3 Thu 25-Nov 8.40-11.30 
 

Histo/ 

Physio 

ผศ.กนกอร* 

28 ปฏิบัติการมหกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด 3 Mon 29-Nov 8.40-11.30 
 

Anato-

my 

ผศ.ศศิธร* 

29 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด สรีรวิทยา

ระบบไหลเวียนเลือด 

3 Mon 29-Nov 12.40-15.30 
 

Histo/ 

Physio 

ผศ.ศศิธร* 

30 สอบ BSF II ครั้งที่ 1 เนื้อหาลำดับที่ 1-11 และ 19-25 3 Tue 30-Nov 8.40-11.30 Lecture/Histo/Physio/Anatomy 

31 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด สรีรวิทยา

ระบบไหลเวียนเลือด 

3 Tue 30-Nov 12.40-15.30 
 

Histo/ 

Physio 

ผศ.ศศิธร* 

32 ปฏิบัติการสรีรวิทยา ECG 3 Thu 2-Dec 8.40-11.30 
 

Histo/ 

Physio 

อ.จีรวัฒนr* 

33 สอบ BSF II ครั้งที่ 2 เนื้อหาลำดับที่ 12-18 และ 26-32 สอบ

ปลาย

ภาค 

Tue 15-Dec 9.00-14.00 Lecture/Histo/Physio/Anatomy 

* และอาจารยhผู1สอนทุกท:านในรายวิชา BSF II 

หมายเหตุ 

** จัดการเรียนการสอนรวมระหว:าง BSFI และ BSFII  

** ตารางสอนและเปอรhเซ็นตhคะแนนสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมระหว:างภาคการศึกษา 

** การแบ:งการสอบเป�นดังตารางด1านล:างน้ี 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา    þ ตรี £ ป.บัณฑิต  £ โท  £ ป.บัณฑิตชั้นสูง  
£ เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการทำงานของร่างกาย ๒                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์

    ๑๕  
 
 

 
สอบข-อเขียนครั้งที ่1 

หัวข-อ หมวด ผู-สอน % 

คัพภะวิทยาของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ บรรยาย ผศ.กนกอร 2.3 

มหกายวิภาคระบบประสาท บรรยาย ผศ.ศักดิโชต 4.5 

จุลกายวิภาคของระบบประสาท บรรยาย ผศ.กนกอร 4.5 

สรีรวิทยาระบบประสาท 1 บรรยาย ผศ.กนกอร 4.5 

สรีรวิทยาระบบประสาท 2 บรรยาย ผศ.กนกอร 4.5 

สรีวิทยาระบบประสาท 3 บรรยาย ผศ.กนกอร 4.5 

สรีรวิทยาระบบประสาท 4 (ANS) บรรยาย ผศ.ศักดิโชต 4.5 

ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 1 บรรยาย ผศ.ศักดิโชต 4.5 

ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 2 บรรยาย ผศ.ศักดิโชต 4.5 

ปฏิบัติการสรีรวิทยาระบบประสาท ปฏิบัต ิ ผศ.กนกอร 2.3 

รวมสอบบรรยายครั้งที่ 1 40.6 

 
สอบปฏิบัติการครั้งที ่2 

หัวข-อ หมวด ผู-สอน % 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคของระบบประสาท ปฏิบัต ิ อ.ศักดิโชต 2.3 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคของระบบประสาท ปฏิบัต ิ อ.ศักดิโชต 2.3 

ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบประสาท ปฏิบัต ิ ผศ.กนกอร 2.3 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคระบบอวัยวะสัมผัสพิเศษ ปฏิบัต ิ อ.ศักดิโชต 2.3 

ปฏิบัติการจุลกายวิภาคอวัยวะสัมผัสพิเศษ ปฏิบัต ิ อ.ศักดิโชต 2.3 

รวมสอบปฏิบัติการครั้งที่ 1 12 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา    þ ตรี £ ป.บัณฑิต  £ โท  £ ป.บัณฑิตชั้นสูง  
£ เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการทำงานของร่างกาย ๒                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพปส ๒๒๑                                                                      ภาควิชา ปรีคลินิก และสัตวศาสตร์ประยุกต ์

    ๑๖  
 
 

 
สอบข-อเขียนครั้งที่ 2 

หัวข-อ หมวด ผู-สอน % 

คัพภะวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิต น้ำเหลือง บรรยาย ผศ.ศศิธร  2.3 

ระบบน้ำเหลือง และวิทยาภูมิคุlมกัน บรรยาย ผศ.กนกอร 4.5 

มหกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด บรรยาย ผศ.ศศิธร 4.5 

จุลกายวิภาคระบบไหลเวียนโลหิต บรรยาย ผศ.ศศิธร 4.5 

สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 1 บรรยาย ผศ.ศศิธร 4.5 

สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต 2 บรรยาย ผศ.ศศิธร 4.5 

สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิต (ECG) 1 บรรยาย อ.จีรวัฒนr 4.5 

ปฏิบัติการสรีรวิทยาระบบไหลเวียนเลือด (หัวใจกบ) ปฏิบัต ิ ผศ.ศักดิโชต 2.3 

ปฏิบัติการสรีรวิทยา ECG ปฏิบัต ิ อ.จีรวัฒนr 2.3 

รวมสอบบรรยายครั้งที่ 2 33.9 

 
สอบปฏิบัติการครั้งที่ 2 

หัวข-อ หมวด ผู-สอน % 

ปฏิบัติการมหกายวิภาค ระบบน้ำเหลือง และวิทยาภูมิคุlมกัน ปฏิบัต ิ ผศ.กนกอร 2.3 

ปฏิบัติการจุลกายวิภาค ระบบน้ำเหลือง และวิทยาภูมิคุlมกัน ปฏิบัต ิ ผศ.กนกอร 2.3 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด ปฏิบัต ิ อ.ศศิธร  2.3 

ปฏิบัติการจุลกายวิภาคระบบไหลเวียนเลือด ปฏิบัต ิ อ.ศศิธร  2.3 

รวมสอบปฏิบัติการครั้งที่ 2 9.2 

 
1. การสอบปฏิบัติการสรีรวิทยา เป�นการสอบรวมกับการสอบบรรยาย 

2. คะแนนรายงานปฎิบัติการและสอบย:อย  ร1อยละ 4.8 ของคะแนนท้ังหมด 

3. นักศึกษาต1องมีเวลาเรียนไม:น1อยกว:าร1อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิเข1าสอบ และได1รับการประเมินผล ตามเกณฑhการ

ประเมินผล 

 


